
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan adalah penelitian oleh 

Puspasari (2005) yang berjudul “Pengaruh Stres Kerja Terhadap Prestasi Kerja 

Perawat Rumah Sakit Saiful Anwar Malang”. Tujuan penelitian tersebut 

adalah untuk mengetahui faktor penyebab stress kerja psikologis yang terjadi 

dilingkungan kerja dan prestasi kerja para perawat Rumah Sakit Syaiful 

Anwar Malang. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa variabel 

penyebab stress kerja tertinggi dipengaruhi oleh variabel individu dan 

kelompok. Sedangkan untuk variabel stress kerja termasuk dalam kategori 

rendah terdiri dari stress fisiologis dan stress psikologis. 

Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian oleh Anissa 

Paramitha (2008) yang berjudul “Pengaruh Stressor Kerja dengan Stress dan 

Produktivitas Kerja pada Pegawai di bagian Manajemen Rumah Sakit Umum 

Daerah Tanjung Uban Provinsi Riau”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

mengidentifikasi faktor penyebab stress kerja (stressor) dan gejala stress 

karyawan Manajemen RSUD Tanjung Uban Provinsi Riau. Berdasarkan hasil 

analisis didapatkan bahwa variabel penyebab stress kerja tertinggi dipengaruhi 

oleh variabel individu dan kelompok, kemudian diikuti dengan variabel 

organisasi dan lingkungan fisik. Sedangkan untuk variabel stress kerja 

termasuk dalam kategori rendah terdiri dari stress fisiologis dan stress di 

6 

 



 7 

tempat kerja.  Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Variabel penelitian 

Alat 

analisis 

Hasil penelitian 

 

Puspasari Pengaruh Stress 

Kerja Terhadap 

Prestasi Kerja 

Perawat Rumah 

Sakit Syaiful 

Anwar Malang 

Variabel penyebab stress 

(X) 

X1   X1 : stress kerja fisiologis 

X2 : stress kerja psikologis 

X3     X3 : stress kerja perilaku 

Variabel  terikat (Y) 

- kecakapan kerja 

- kualitas pekerjaan 

- kejujuran & loyalitas 

- kerja sama 

- tingkah laku 

- Analisis 

rentang 

skala 

- Analisis 

regresi 

berganda 

- Uji F 

- Uji T 

- Terdapat 

pengaruh antara 

variabel X1, X2, 

X3 terhadap 

variabel prestasi 

kerja Y1 

- ada pengaruh 

variabel stress 

kerja perilaku (X) 

terhadap prestasi 

kerja (Y) perawat 

Anissa 

Paramitha 

Pengaruh 

Stressor Kerja 

dengan Stress 

dan 

Produktivitas 

Kerja pada 

Pegawai di 

bagian 

Manajemen 

Rumah Sakit 

Umum daerah 

Tanjung Uban 

Provinsi Riau 

Variabel penyebab stress 

(X) 

X1 : faktor    organisasional 

X2 : faktor individual 

X3 : faktor lingkungan fisik 

X4 : faktor kelompok 

Variabel intervening 

- stress fisiologis 

- stress psikologis 

- stress tingkah laku 

Variabel  produktivitas 

kerja 

- ketepatan waktu 

- tingkat kemampuan 

- tingkat mengevaluasi 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan.  

- Analisis 

rentang 

skala 

- Analisis 

regresi 

berganda 

- Uji F 

- Uji T 

- Terdapat 

pengaruh antara 

variabel X1, X2, 

X3, X4 terhadap 

variabel 

intervening Y1 

- - Terdapat 

pengaruh antara 

variabel Y1 

terhadap Y2  

- Ada pengaruh 

signifikan baik 

secara parsial 

maupun bersama-

sama dari 

variabel X 

terhadap variabel 

Y. 

Muhammad 

Rizky 

Pengaruh 

Stressor Kerja 

terhadap Stress 

Kerja Divisi 

Operasional 

(Frontliners) 

Bank Sinarmas 

Malang 

Variabel Penyebab Stress 

(X) 

X1 : stressor on the job 

X2 : Stressor off the job 

Variabel Terikat 

- Stress fisiologis 

- Stress psikologis 

- Stress perilaku 

- Analisis 

rentang 

skala 

- Analisis 

regresi 

berganda 

- Uji F 

- Uji T 

………………… 
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2. Pengertian Stress Kerja 

Masalah stress kerja di dalam perusahaan menjadi gejala yang penting 

diamati sejak mulai timbulnya tuntutan untuk efisien di dalam pekerjaan. Stress 

dikonseptualisasikan dari beberapa titik pandang yaitu stress sebagai stimulus, 

stress sebagai respon dan stress sebagai stimulus respon (Yulianti, 2000:9). Stress 

kerja adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang misalnya 

obyek-obyek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara stimulus yang 

secara obyektif adalah berbahaya (Handoko, 2001:63). Menurut Handoko 

(2001:200) stress adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses 

berfikir dan kondisi seseorang. Selain di pengaruhi faktor-faktor yang bersumber 

dari luar stress juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam 

organisasi. 

Stress menurut Anoraga adalah suatu bentuk tanggapan seseorang baik 

secara fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang 

dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Masalah yang akhir-

akhir ini yang sering dibicarakan adalah masalah stress, karena posisinya sangat 

penting kaitannya dengan produktifitas kerja. Banyak di antara kita yang hampir 

merupakan bagian dari satu atau beberapa perusahaan, baik atasan maupun 

bawahan pasti pernah mengalami stress meskipun dalam kondisi stress yang 

rendah. 

Dalam perkembangan zaman sekarang ini, manusia semakin sibuk. Di satu 

sisi peralatan semakin canggih dan teknologi semakin modern, di sisi lain beban 
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kerja di setiap perusahaan semakin besar. Cooper dan Straw (1995:8-15) 

mengemukakan gejala stress dapat berupa tanda-tanda berikut ini: 

1. Fisik, yaitu nafas memburu, mulut dan kerongkongan kering, tangan lembab, 

merasa panas, otot-otot tegang, pencernaan terganggu, sembelit, letih yang 

tidak beralasan, sakit kepala, salah urat dan gelisah. 

2. Perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas dan sedih, jengkel, salah paham, tidak 

berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, gelisah, gagal, tidak menarik, 

kehilangan semangat, sulit konsentrasi, sulit berfikir jernih, sulit membuat 

keputusan, hilangnya kreatifitas, hilangnya gairah dalam penampilan dan 

hilangnya minat terhadap orang lain. 

3. Watak dan kepribadian, yaitu sikap hati-hati menjadi cermat yang berlebihan, 

cemas menjadi lekas panik, kurang percaya diri menjadi rawan, menjengkel 

nenjadi meledak-ledak. 

Gibson (1996) menyatakan bahwa stress kerja adalah suatu tanggapan 

penyesuaian diperantarai oleh perbedaan-perbedaan individu dan atau proses 

psikologis yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan dari luar 

lingkungan, situasi atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis dan 

atau fisik berlebihan kepada seseorang. Selye menyatakan bahwa stress kerja 

dapat diartikan sebagai sumber atau stressor kerja yang menyebabkan reaksi 

individu berupa reaksi fisiologis, psikologis, dan perilaku. (Rice, 1992)

 Beberapa aspek penting di dalam stress kerja yaitu: 

1. Uraian stress yang dialami melibatkan juga pihak organisasi atau 

perusahaan tempat individu bekerja. Namun penyebabnya tidak hanya 
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di dalam perusahaan, karena masalah rumah tangga yang terbawa ke 

pekerjaan dan masalah pekerjaan yang terbawa ke rumah dapat juga 

menjadi penyebab stress kerja (dalam Rice, 1992). 

2. Mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan dan juga individu 

(Rice, 1992). 

3. Memerlukan kerjasama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan 

persoalan stress tersebut (dalam Rice, 1992). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya stress kerja 

dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara karakteristik kepribadian karyawan 

dengan karakteristik aspek-aspek pekerjaan nya dan dapat terjadi pada semua 

kondisi pekerjaan baik pimpinan maupun bawahan. Begitu juga ketika seseorang 

tidak memperoleh dukungan dari rekan sekerjanya akan cenderung lebih mudah 

terkena stress. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dukungan sosial yang 

menyebabkan ketidaknyaman menjalankan pekerjaan dan tugasnya. Stress kerja 

juga bias terjadi ketika seorang karyawan tidak dilibatkan dalam pembuatan 

keputusan yang menyangkut dirinya. 

3. Stressor Kerja 

Menurut Dwiyanti (2001:75) terdapat dua faktor penyebab atau sumber 

munculnya stress kerja, yaitu faktor lingkungan kerja dan factor personal. Faktor 

lingkungan kerja berupa dapat kondisi fisik, manajemen kantor maupun hubungan 

sosial diluar pekerjaan. Sedangkan faktor personal berupa tipe kepribadian, 

peristiwa atau pengalaman pribadi maupun kondisi sosial ekonomi keluarga 
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dimana pribadi berada dan mengembangkan diri. Menurut Dwiyanti (2001:77-79) 

secara umum factor penyebab stress kerja dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Tidak adanya dukungan sosial.  Artinya stress akan cenderung muncul 

pada para karyawan yang tidak mendapat dukungan dari lingkungan sosial 

mereka. 

2. Tidak adanya kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di 

kantor. Artinya hal ini berkaitan dengan hak dan kewenangan seseorang 

dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. 

3. Pelecehan seksual. Artinya kontak atau komunikasi yang berhubungan 

atau dikonotasikan  berkaitan dengan seks yang tidak diinginkan. Misalnya 

perlakuan kasar dari partner kerja dengan alasan perbedaan gender untuk 

memperoleh nasabah. 

4. Kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja fisik  ini bisa berupa 

suhu yang terlalu panas, terlalu dingin, terlalu sesak, kurang cahaya dan 

semacamnya. 

5. Manajemen yang tidak sehat. Banyak orang stress dalam pekerjaan ketika 

gaya kepemimpinan para atasannya cenderung neurotis, yakni seorang 

pemimpin yang sangat sensitive, tidak percaya kepada orang lain 

(khususnya bawahan), perfeksionis, terlalu mendramatisir suasana hati 

atau peristiwa sehingga mempengaruhi pembuatan keputusan ditempat 

kerja. 

6. Tipe kepribadian. Artinya perbedaan tipe kepribadian seseorang, misalnya 

antara atasan dan bawahan. 
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7. Peristiwa atau pengalaman pribadi. Stress kerja sering disebabkan 

pengalaman pribadi yang menyakitkan, peristiwa traumatis atau 

menghadapi masalah, kematian pasangan, perceraian, sekolah, anak sakit, 

dan gagal sekolah.  

Menurut Handoko (2001:200) kondisi kerja yang yang menjadi penyebab 

stres dikategorikan menjadi dua, yaitu on the job dan off the job. Penyebab stress 

on the job antara lain: beban kerja yang berlebihan, tekanan atau desakan waktu, 

kualitas kerja yang yang jelek, iklim politis yang tidak aman, umpan balik tentang 

pelaksanaan kerja yang tidak memadai, wewenang yang tidak cukup untuk 

melaksanakan tanggung jawab, frustasi, konflik antar pribadi, perbedaan antar 

nilai-nilai perusahaan dan karyawan, dan berbagai bentuk perubahan. 

Sedangkan penyebab stress off the job, diantaranya yaitu kekhawatiran 

financial, masalah yang bersangkutan dengan anak, masalah pernikahan, 

perubahan yang terjadi di tempat tinggal, dan masalah pribadi lainnya. 

Dari faktor-faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab stress kerja 

adalah faktor yang berasal dari pekerjaan itu sendiri (on the job), dan faktor yang 

berasal dari luar lingkungan (off the job), dan juga faktor individu. 

4. Gejala Stres Kerja 

Menurut Robbins (2005:103) mengelompokkan stress kerja kedalam tiga 

aspek yaitu gejala fisiologikal, gejala psikologikal, dan gejala perilaku. Gejala 

fisiologikal, misalnya seperti sakit perut, detak jantung meningkat dan sesak 

nafas, tekanan darah meningkat, sakit kepala, dan sakit jantung. Gejala ini 

menurut Robbins (2005) memang tidak banyak ditampilkan karena menjadi 
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kontribusi terhadap kesukaran untuk mengukur stress kerja secara objektif. Gejala 

psikologikal, misalnya seperti kecemasan, ketegangan, kebosanan, ketidakpuasan 

dalam bekerja, irritabilitas, dan menunda-nunda pekerjaan. Gejala psikologikal 

tersebut merupakan gejala yang paling sering dijumpai, dan diprediksikan dari 

terjadinya ketidakpuasan kerja, sehingga menyebabkan stress kerja. 

Selanjutnya adalah gejala psikologikal, menurut Robbins (2005:103) yaitu 

seperti meningkatnya ketergantungan pada alcohol dan konsumsi rokok, 

melakukan sabotase dalam pekerjaan, makan yang berlebihan ataupun 

mengurangi makan yang tidak wajar sebagai perilaku menarik diri, tingkat absensi 

maningkat dan performansi kerja menurun, gelisah atau susah tidur, dan berbicara 

cepat. Gejala ini diasumsikan sebagai ketidakpuasaan kerja yang lebih 

ditunjukkan dengan kecemasan, ketegangan, kebosanan, irritabilitas, dan 

menunda-nunda. 

Dari pendapat diatas, gejal stress dikaitkan dengan perilaku mencakup 

perubahan dalam produktivitas pekerjaan, absensi dan tingkat keluar masuknya 

karyawan, juga kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. 

5. Dampak Stres Kerja 

a. Dampak Stress Kerja Pada Perusahaan 

Menurut Rendall Schuller (dalam Rini, 2002:3) 

mengidentifikasikan perilaku negative karyawan yang berpengaruh 

terhadap perusahaan. Stress yang diahdapi oleh karyawan berkorelasi 

dengan penurunan prestasi kerja, peningkatan ketidakhadiran kerja serta 
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tendesi mengalami kecelakaan. Secara singkat beberapa dampak yang 

ditimbulkan antara lain:  

1. Terjadinya kekacauan, hambatan baik dalam manajemen maupun 

operasional kerja. 

2. Menggangu kenormalan aktifitas kerja 

3. Menurunkan tingkat produktivitas kerja. 

4. Menurunkan pemasukan dan keuntungan perusahaan. Kerugian 

financial yang dialami perusahaan karena tidak imbangnya antara 

produktivitas dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji, 

tunjungan, dan fasilitas lainnya. 

b. Dampak Stres Kerja pada Karyawan 

Pengaruh stress kerja ada yang menguntunkan maupun merugikan 

bagi perusahaan. Namun dalam taraf tertentu pengaruh yang merugikan 

perusahaan diharapkan akan memacu karyawan untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.  Pada umumnya 

karyawan yang mengalami stress akan menunjukkan perubahan perilaku. 

Dalam Handoko (2001: 67), Cox membagi empat jenis 

konsekuensi yang dapat ditimbulkan stress yaitu : 

1. Pengaruh psikologis, yaitu berupa kegelisahan, agresi, kelesuan, 

kebosanan, depresi, kelelahan, kekecewaan, kehilangan kesabaran, 

dan harga diri rendah. 
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2. Pengaruh perilaku, yang berupa peningkatan konsumsi alkohol, 

tidak nafsu makan, penyalagunaan obat-obatan, menurunnya 

semangat. 

3. Pengaruh kognitif, yaitu ketidakmampuan mengambil keputusan, 

kurangnya konsentrasi, dan peka terhadap ancaman. 

Menurut Margiati (1999:78) perubahan ditempat kerja merupakan 

gejala individu yang mengalami stress antara lain: 

1. Bekerja melewati batas 

2. Keterlambatan masuk kerja secara intens 

3. Ketidakhadiran kerja 

4. Kesulitan membuat keputusan 

5. Kesalahan yang sembrono 

6. Kelalaian menyelesaikan pekerjaan 

7. Lupa akan janji yang telah dibuat dan kegagalan diri sendiri  

8. Kesulitan berhubungan dengan orang lain 

9. Kerisauan tentang kesalahan yang dibuat 

10. Menunjukkan gejala fisik seperti pada alat pencernaan, tekanan 

darah tinggi, radang kulit, radang pernafasan. 

Dari dampak-dampak diatas dapat di simpulkan bahwa stress kerja 

membawa dampak yang sangat beresiko buruk pada perusahaan maupun 

bagi karyawan itu sendiri dan dampak stress kerja dapat menyebabkan 

tingkat prestasi (kinerja) yang rendah dan tidak optimal. Stress yang 
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berlebihan biasanya cenderung menyebabkan karyawan frustasi dan 

menurunnya motivasi untuk berprestasi. 

c. Cara-Cara Mengatasi Stres Kerja 

Menurut Suprihanto (2003:63) mengatakan dari sudut pandang 

perusahaan, manajemen mungkin tidak khawatir jika karyawannya mengalami 

stress yang ringan. Alasannya pada tingkat stress tertentu akan memberikan akibat 

positif, karena hal ini akan mendesak mereka untuk melakukan tugas lebih baik. 

Namun stress kerja sekecil apapun juga harus ditangani dengan baik. Ada 

beberapa cara untuk mengatasi stress kerja sebagai berikut : 

1. Pendekatan individual. Cara dengan pendekatan individual yang cukup 

efektif yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan 

dukungan sosial. Pengelolaan waktu yang baik maka seorang karyawan 

dapat melakukan tugas dengan baik, tanpa adanya tuntutan yang tergesa-

gesa. Latihan fisik dapat meningkatkan kondisi tubuh agar lebih prima, 

sehingga mampu menghadapi tugas yang berat, selain itu juga untuk 

mengurangi stress. Mengumpulkan sahabat, kolega, keluarga, yang dapat 

memberikan dukungan dan saran-saran bagi dirinya merupakan salah satu 

cara untuk mengatasi stress kerja. 

2. Pendekatann organisasional. Penyebab stress adalah tuntutan dari tugas 

dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh 

manajemen sehingga faktor itu dapat diubah. Oleh karena itu cara yang 

mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stress 

karyawannya adalah melalui seleksi dan penempatan, penetapan tujuan, 
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re-desain pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikasi 

organisasional, dan program kesejahteraan. Melalui cara-cara tersebut 

akan menyebabkan karyawan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuannya dan mereka bekerja untuk tujuan yang mereka inginkan 

serta adanya hubungan interpersonal yang sehat serta perawatan terhadap 

kondisi fisik dan mental.  

Menurut Feyzati (2007:95) ada enam cara untuk mengatasi stress kerja 

yang harus diikuti setiap karyawan, yaitu :  

1. Mempertahankan kesehatan tubuh, 

2. Menerima diri apa adanya, baik kekurangan dan kelebihan, ataupun 

kegagalan dan kesuksesan. 

3. Tetap memelihara hubungan dengan orang yang dapat dipercaya, 

4. Melakukan tindakan positif dan konstruktif dalam mengatasi sumber stress 

dalam pekerjaan. Misal, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi 

dalam pekerjaan, 

5. Tetap memelihara hubungan dengan orang-orang diluar lingkungan 

pekerjaan, seperti tetangga dan kerabat dekat, 

6. Berusahan mempertahankan aktifitas yang kreatif diluar pekerjaan, misal 

rekreasi dan olahraga, 

Melibatkan diri dalam pekerjaan yang berguna, misal kegiatan sosial dan 

keagamaan. Menggunakan metode analisa yang cukup ilmiah dan rasional dalam 

menganalisa masalah stress kerja. 
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d. Hubungan Antara Stressor dan Stress Kerja Karyawan 

Stress dapat sangat membantu atau fungsional, tetapi juga dapat 

berperan salah atau pengahambat dari upaya perusahaan dalam proses 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana hal ini berarti 

bahwa stress mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu 

pelaksanaan kerja, tergantung seberapa besar tingkat stress. Bila tidak ada 

stress, tantangan-tantangan kerja juga tidak ada dan pada akhirnya para 

karyawan tidak secara maksimal dalam bekerja.  

Penyebab stress atau sering disebut dengan stressor pada dasarnya 

menurut Handoko (2001:200) terdapat dua sumber, yaitu yang pertama berasal 

dari pekerjaan atau stressor on –the-job dan sumber berasal dari luar pekerjaan 

atau off-the-job. Hampir kondisi pekerjaan bisa menyebabkan stress 

tergantung pada reaksi para karyawan. Sebagai contoh seorang karyawan akan 

dengan mudah menerima dan mempelajari prosedur kerja baru, sedangkan 

karyawan lain tidak atau bahkan menolaknya. Bagaimanapun juga ada 

sejumlah kondisi yang sering menyebabkan stress kerja bagi karyawan 

misalnya yaitu beban kerja yang berlebih, tekanan atau desakan waktu, 

kualitas supervisi yang jelek dan lain-lain. Sedangkan di pihak lain, stress 

karyawan juga dapat disebabkan masalah-masalah yang terjadi diluar 

perusahaan. Penyebab-penyebab stress “off-the-job“ antara lain: kekuatiran 

financial, masalah-masalah yang bersangkutan dengan anak, masalah-masalah 

phisik dan lain-lain. 
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6.  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir penelitian merupakan alur penelitian yang akan dilakukan. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai faktor-faktor yang 

bersumber dari luar stress juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal 

dari dalam organisasi. Dari faktor-faktor tersebut, menurut teori yang 

dikemukakan oleh Handoko  (2001:200) dapat diketahui bahwa penyebab stress 

kerja adalah faktor yang berasal dari pekerjaan itu sendiri (on the job), dan faktor 

yang berasal dari luar lingkungan (off the job), dan juga faktor individu  

Gambar 2.1 

Hubungan Stressor On The Job dan Stressor Off The Job  dengan 

Stress Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor on the job (X1) 

- Beban kerja berlebihan 

- Hubungan antar 

karyawan 

- Iklim politis tidak aman 

- Kualitas pembimbingan 

- Kekuasaan tidak sesuai 
 

Stressor off the job (X2) 

- Masalah ekonomi 

- Masalah keluarga 

- Masalah pribadi 
 

Stress kerja (Y) 

1. Stress fisiologis  

2. Stress psikologis  

3. Stress perilaku  
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7.  Hipotesis  

Hipótesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu diduga terdapat 

pengaruh stressor on the job dan off the job terhadap stress kerja karyawan 

divisi operasional (frontliners) pada Kantor Cabang Pembantu Bank Sinarmas, 

Tbk di kota Malang. 

  

 


